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Η Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, μία από τις θυγατρικές εταιρείες της) παρέχει άδεια χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα σε εσάς. Εάν διαθέτετε άδεια χρήσης μιας έκδοσης των Microsoft Windows 7 (για την οποία ισχύει το παρόν συμπλήρωμα) (εφεξής θα καλείται το "Λογισμικό"), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμπλήρωμα. Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό, "online" ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση και υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet (συλλογικά θα καλούνται τα "Συστατικά Μέρη"). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο αυτού του συμπληρώματος μαζί με κάθε αντίγραφο με νόμιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού.
Οι παρακάτω όροι άδειας χρήσης περιγράφουν όρους χρήσης σχετικά για τα Συστατικά Μέρη. Αυτοί οι όροι και η άδεια χρήσης για τα Συστατικά Μέρη ισχύουν για τη χρήση των Συστατικών Μερών και τη συμφωνία όρων χρήσης (από τη Microsoft ή από άλλο πρόσωπο) σύμφωνα με την οποία σας έχει παραχωρηθεί προηγουμένως άδεια χρήσης του Λογισμικού (“Όροι Άδειας Χρήσης Λογισμικού”). Σε περίπτωση διένεξης, ισχύουν αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης.
Εφόσον χρησιμοποιείτε το παρόν συμπλήρωμα, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε αυτό το συμπλήρωμα.
Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.
1.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να αναπαράγετε, να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο των Συστατικών Μερών σε υπολογιστή με άδειας χρήσης.
2.	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
α.	Αν ανήκετε (α) στην κυβέρνηση ή σε κυβερνητικό φορέα, αν είστε (β) διαπιστευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, (γ) πολιτισμικό ή γλωσσικό συμβούλιο που συνεργάζεται με την κυβέρνηση ή επιχορηγείται από αυτήν ή (δ) πολιτισμικό ή γλωσσικό ίδρυμα που συνεργάζεται με την κυβέρνηση ή επιχορηγείται από αυτήν και πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε αναδιανομή μεταβαίνετε στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148454 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η Microsoft σας παραχωρεί, επίσης, το περιορισμένο και μη αποκλειστικό δικαίωμα αναδιανομής μη τροποποιημένων αντιγράφων των Συστατικών Μερών (“συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής”), που υπόκειται στους παρακάτω όρους:
·	Μπορείτε να αναδιανείμετε τα συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής μόνο σε χρήστες με νόμιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού και δεν επιτρέπεται η εμπορία ή η χρέωση για συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής.
·	Δεν θα επιτρέπεται η αναδιανομή συστατικών μερών με δυνατότητα αναδιανομής, έτσι ώστε οποιοδήποτε μέρος να υπόκειται στους όρους της άδειας ειδικής εξαίρεσης. Ως άδεια ειδικής εξαίρεσης ορίζεται οποιαδήποτε άδεια που απαιτεί, ως προϋπόθεση χρήσης, τροποποίησης ή/και διανομής του λογισμικού που υπόκειται στην εν λόγω άδεια ειδικής εξαίρεσης, το λογισμικό (α) να αποκαλύπτεται ή να διανέμεται σε μορφή πηγαίου κώδικα, (β) να διαθέτει άδεια χρήσης για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή (γ) να δύναται να αναδιανεμηθεί χωρίς χρέωση.
·	Δεν θα επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα των διορθωτικών προγραμμάτων που σας παρέχονται, καθώς και η αλλαγή του ονόματος αρχείου τους.
·	Η αναδιανομή των συστατικών μερών με δυνατότητα αναδιανομής πρέπει να πραγματοποιείται στη μορφή που τα εν λόγω μέρη λαμβάνονται από τη Microsoft, χωρίς περαιτέρω μάρκετινγκ, προσφορές ή άλλες πληροφορίες τρίτων μερών. Δεν επιτρέπεται η κατάργηση, τροποποίηση ή παρεμπόδιση της συμφωνίας όρων άδειας χρήσης (“Όροι Άδειας Χρήσης”) ή/και της διαδικασίας/λειτουργίας αποδοχής των Όρων Άδειας Χρήσης που περιλαμβάνεται από τη Microsoft με οποιοδήποτε συστατικό μέρος με δυνατότητα αναδιανομής.
·	Δεν θα επιτρέπεται η τροποποίηση οποιασδήποτε ανακοίνωσης για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στα συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής.
·	Δεν θα επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων της Microsoft στα ονόματα των προγραμμάτων σας ή με τρόπο που υπαινίσσεται ότι τα προγράμματά σας προέρχονται ή προτείνονται από τη Microsoft.
·	Δεν θα επιτρέπεται να προβείτε σε αξιώσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις αναφορικά με τα συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής. Επίσης, θα καταβάλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές για λογαριασμό της Microsoft, δεν θα εγείρετε απαιτήσεις εναντίον της και θα την υπερασπίζεστε σε περίπτωση αξιώσεων που σχετίζονται με τη διανομή ή τη χρήση της αναδιανομής των αναδιανεμημένων συστατικών μερών.
·	Είστε υπεύθυνοι για τυχόν κόστος που σχετίζεται με οποιαδήποτε δραστηριότητά σας αναφορικά με τα συστατικά μέρη με δυνατότητα αναδιανομής.
·	Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη τυχόν κυβερνητικών εγκρίσεων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες αναδιανομής.
β.	Οι όροι με έντονη γραφή που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμπληρωματική Άδεια Χρήσης και δεν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν, πρέπει να διαθέτουν έννοιες που έχουν εκχωρηθεί στους Όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού.
3.	Πρόσθετα δικαιώματα και περιορισμοί
α.	Αν η άδεια χρήσης του Λογισμικού σάς παραχωρήθηκε από τη Microsoft ή από οποιαδήποτε θυγατρικής της που της ανήκει εξ ολοκλήρου, η περιορισμένη εγγύηση (αν υπάρχει) που περιλαμβάνεται στους Όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού, ισχύει για τα Συστατικά Μέρη με την προϋπόθεση ότι έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης σε σας για τα Συστατικά Μέρη εντός της νόμιμης προθεσμίας της εν λόγω περιορισμένης εγγύησης. Ωστόσο, η παρούσα Συμπληρωματική Άδεια Χρήσης δεν παρατείνει το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω περιορισμένης εγγύησης.
β.	Αν η άδεια χρήσης του Λογισμικού παραχωρήθηκε σε εσάς από άλλο νομικό πρόσωπο εκτός της Microsoft ή από οποιαδήποτε θυγατρική της που της ανήκει εξ ολοκλήρου, τότε (α) ο “Κατασκευαστής”, σύμφωνα με τους Όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού, δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Συμπληρωματικής Άδειας Χρήσης και δεν υποχρεούται σύμφωνα με την εν λόγω Συμπληρωματική Άδεια Χρήσης να παρέχει υποστήριξη για τα Συστατικά Μέρη, (β) η παρούσα Συμπληρωματική Άδεια Χρήσης δεν τροποποιεί σε καμία περίπτωση τους Όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού. Αν η άδεια χρήσης του Λογισμικού παραχωρήθηκε σε εσάς από άλλο νομικό πρόσωπο εκτός της Microsoft ή από οποιαδήποτε θυγατρική της που της ανήκει εξ ολοκλήρου, τότε ισχύουν οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:
·	ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η άδεια χρήσης παρέχεται για τα ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ" ως έχει". Εσείς φέρετε την ευθύνη χρήσης τους. H Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις ή όρους. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, τα οποία η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας σας, η Microsoft αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.
·	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της μόνο αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως πέντε Δολάρια Η.Π.Α. Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για: ζητήματα που σχετίζονται με τα ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Τα ανωτέρω μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη.
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